
Försvarsteknik
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Som alltid (rytmen ”hur spelas ett stick”): 
lågt – lågt – högsta - ta om du kan.

• Täcke eller inte täcka?

• Hålla upp

• Vända i vilken färg?

• Vänd mot svaghet

• Utnyttja din partners markeringar!



Täck ensam honnör
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Ruter dam spelas från Nord.
Vilket kort ska Öst välja?



För att skydda partnerns 10:a
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När ska du täcka?

Spader dam spelas från Nord.
Vad ska Öst spela? 



Varför ska man vänta?

För att hjälpa partnern 
om han har 10:an.



En annan situation

Vad händer om Syd har nian
i stället för Väst?



Vad händer om du inte täcker?

Syd kan maska ut din 
kung i nästa stick!



Att hålla upp
När vi lärde spelföring gick vi igenom när och varför man ibland ska ”hålla upp”.
Dvs inte ta ett stick fast man kan. Samma teknik kan användas i försvarsspel.

Tekniken innebär att man 
”bryter kommunikationen” 
mellan händerna.



Att vända
”Vända”? 
När man i försvaret tar ett stick och sedan ska spela i 
nästa stick kallas att ”vända”

Har partnern hunnit ”hög”-markera en färg, dvs sakat en låg hacka.
Vänd i den färgen! (om inte annat, för att hen inte ska bli ”sur”)



Syd spelar 3NT
Din partner (V) har spelat ut J. Syd vinner med A och spelar 
9 för att maska på bordet. Du (V) kommer in på Q. 
Vad ska du spela nu?

Hur går det om Syd spelar K 
i stället för att maska?

Hur skulle Syd tänkt för att göra ”rätt”?



Syd spelar 3NT
Med samma inledning som förra brickan.
Dvs: Din partner (V) har spelat ut J. Syd vinner med A och spelar 9 för att maska på bordet. 

Du (V) kommer in på Q. 
Vad ska du spela nu?

Ska du spela på samma sätt om du saknar A?



Vänd mot svaghet
Spelplan:
Sista  utvägen – vänd mot svaghet, 
alternativ spela genom styrka.
- Detta är ett defensivt spelsätt för att inte skänka bort stick!

Du (Öst) är inne och ser bordet till höger. 
Varför är spela av hjärter ofarligt?

När fjärde hand i sticket har dåliga kort 
kan inte partnerns höga kort komma i ”kläm”! 



Varför inte hjärter nu?

Spelföraren kan inte utan 
hjälp få stick för sin hjD

Ibland kan man bli tvingad av en skicklig spelförare.
Man är då ”inpetad”.


